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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je obravnavana testna anksioznost učencev v osnovni šoli na predmetni 

stopnji pri pouku matematike. Proučevana je bila njena stopnja med preverjanjem in 

ocenjevanjem matematičnega znanja. 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del vsebuje 

opredelitev pojma testna anksioznost. Pojasnjene so njene štiri komponente, ki se pojavijo pri 

učencih ob preverjanju in ocenjevanju matematičnega znanja. S pomočjo literature so 

predstavljeni povzročitelji testne anksioznosti v situacijah vrednotenja znanja, kjer učenci 

nimajo vpliva na preverjanje in ocenjevanje. Opredeljene so tudi zaščitne strategije testno 

anksioznih učencev, na katere se oprejo, ko se želijo izogniti situacijam vrednotenja znanja. 

Sledijo predlogi za zmanjševanje testne anksioznosti učencev ob pomoči učitelja in z 

metodami, kjer si učenec lahko pomaga sam. 

 

Empirični del zajema raziskavo o stopnji testne anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja pri matematiki. V raziskavi je sodelovalo 38 učencev predmetne stopnje osnovne šole 

v Kranju. Stopnja testne anksioznosti je bila merjena s pomočjo Pečjakovega vprašalnika o 

testni anksioznosti, ki je bil prilagojen učencem osnovne šole, in z dodatnim vprašalnikom o 

testni anksioznosti pri pouku matematike. V nadaljevanju je raziskana najpogostejša 

komponenta anksioznosti pri matematiki, analizirane so stopnja testne anksioznosti glede na 

obliko preverjanja in ocenjevanja znanja, sprotno delo učencev pri pouku matematike in učna 

uspešnost učencev pri matematiki. Proučevana je tudi anksioznost učencev glede na 

skromnejše oz. obsežnejše znanje matematike in vpliv odnosa med učencem in učiteljem na 

testno anksiozne učence. Na koncu diplomskega dela so podani predlogi za zmanjšanje testne 

anksioznosti učencev pri matematiki. 

 

 

Ključne besede: testna anksioznost, preverjanje in ocenjevanje znanja matematike, 

komponente testne anksioznosti 

 

  



ABSTRACT 

 

The thesis deals with test anxiety of students in elementary school in the class of mathematics. 

The level of anxiety has been studied during the assessment of mathematical knowledge. 

 

The thesis consists of theoretical and empirical work. The theoretical part contains the 

definition of notion “test anxiety”, explaining its four components that occur to students 

during the assessment of mathematical knowledge. With the help of literature the causeres of 

test anxiety in situations of valuation of knowledge are presented, where students have no 

impact on the assessment and grading. It also identifies protection strategies test anxiety 

students rely on when they wish to avoid situations of valuation of knowledge. Followed by 

proposals for reducing test anxiety with the help of the teachers and the methods in which the 

student can help himself. 

 

The empirical part consists the study on the level of test anxiety in assessment of 

mathematical knowledge, consist of a research which was held on elementary school in Kranj 

and involved 38 students. The level of test anxiety was measured using a survey on Pečjak 

test anxiety, which was adapted to the students of elementary schools with added questions on 

test anxiety in mathematics. Further on we researched the most common test anxiety 

components in mathematics, analysed the level of test anxiety based on the form of 

knowledge assessment, active work of students and academic achievement of students in 

mathematics. We also studied the anxiety based on the amount of knowledge of mathematics 

and the influence the relationship between teacher and student has on test anxiety in students. 

In the end, the thesis puts forward suggestions for reducing test anxiety of students in 

mathematics. 

 

Keywords: test anxiety, assessment of mathematical knowledge, test anxiety components  
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1 UVOD 

 

Med najpogostejše psihološke težave v obdobjih otroštva in mladostništva spada anksioznost. 

Med šolanjem lahko stalna anksioznost prizadene otroka ali mladostnika na čustvenem 

področju, škodi njegovemu telesnemu zdravju, vpliva na njegov razvoj, učenje in razvoj 

medsebojnih odnosov (Kozina, 2016).Simptome anksioznosti lahko še dodatno okrepijo slabe 

učne strategije, nizka motiviranost za učenje, slaba koncentracija in slaba učna samopodoba. 

V učnem procesu je torej zelo pomembno posvetiti pozornost strategijam uspešnega učenja, 

tehnikam boljše zapomnitve gradiva, postopnega reševanja nalog; načrtovanju, nadziranju in 

ovrednotenju učnih dejavnosti, ugotavljanju uporabnosti naučenega ter vzpostavljanju 

notranjega nadzora nad učenjem in učnimi rezultati. S tem učenec zmanjšuje svoja anksiozna 

občutja, saj v učni proces vstopa bolje opremljen, kar pa vodi k uspešnemu učenju in dobrim 

dosežkom (Puklek Levpušček, 2006). 

 

Zaradi škodljivega vpliva, ki ga ima testna anksioznost na učenčevo počutje, znanje in oceno, 

se psihologi že dolgo ukvarjajo z vprašanjem, kako jo odpraviti ali vsaj zmanjšati. 

Ocenjevanje in preverjanje znanja je zapleten pedagoški proces, kjer je veliko odvisno tudi od 

učitelja. Učenci se morajo prilagajati ne samo uradnemu učnemu programu, temveč tudi 

prikritemu neuradnemu programu v glavah svojih učiteljev (Pečjak, 1993). Vzroke 

anksioznosti poskušajo razložiti mnoge teorije, a popolnega razumevanja vzrokov pri 

anksioznosti še ni (Kozina, 2016). 
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2 ANKSIOZNOST 

 

2.1 OPREDELITEV TESTNE ANKSIOZNOSTI 
 

V obdobjih otroštva in mladostništva stopijo v ospredje skrbi v zvezi z vrednotenjem znanja v 

učnih situacijah. Učenci so v izobraževalnem procesu vsakodnevno izpostavljeni različnim 

oblikam preverjanja in ocenjevanja znanja, na preizkušnji pa so učenčeve zmožnosti. 

Zaskrbljenost in emocionalno neugodje ob preverjanju in ocenjevanju znanja, sposobnosti in 

ostalih dosežkov imenujemo testna anksioznost (Puklek Levpušček, 2006). Izraz testna 

anksioznost sta slovenska avtorja Marentič Požarnik (2000) in Pečjak (1993) prevajala tudi 

kot storilnostna anksioznost in izpitna bojazen. Pečjak (1993) razlaga, da se testna 

anksioznost lahko pojavi pred izpitom, po izpitu oziroma vedno, kadar se učenec znajde v 

razmerah, ki ga spominjajo na preverjanje in ocenjevanje znanja. Bližje kot je preverjanje in 

ocenjevanje znanja, tem večje je občutje testne anksioznosti. Vrhdoživi tik pred kontrolno 

nalogo in med njo ponavadi nekoliko popusti, če učenec odkrije, da zna odgovoriti, oziroma 

naraste, če učenec ne zna ali ne more odgovoriti. 

Učenec naj bi v zelo kratkem času in v napetem stanju pokazal pridobljeno znanje in to naj bi 

ustrezalo znanju, ki ga učenec potrebuje v življenju (Pečjak, 1993).Testna anksioznost se ne 

pojavlja le pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja, temveč tudi ob ustnem preverjanju 

in ocenjevanju znanja ter pri ostalih oblikah (seminarska dela, domače naloge), kjer naj bi 

učenec pokazal svoje zmožnosti, znanje in trud pri šolskem delu. Učitelj naj bi torej na osnovi 

kriterijev ovrednotil učenčeve rezultate oziroma znanje. V takšni situaciji se lahko pojavi 

velika mera negotovosti in možnost za doživljanje testne anksioznosti. Pečjak (1993) v knjigi 

Pripravljanje na izpit razlaga, da zaradi napetega duševnega stanja nekateri učenci izberejo 

pravilni odgovor, označijo pa napačnega, zapišejo napačne številke ali pa spuščajo vprašanja. 

Zaradi pojavljanja negativnih misli, povišane stopnje vznemirjenosti, pomanjkanja nadzora ter 

dvoma o lastnih zmožnostih je lahko zato učenec dejansko manj uspešen (Puklek Levpušček, 

2006).Vpliv testne anksioznosti pa ni nujno negativen, saj dvigne stopnjo budnosti organizma 

in v takšnem stanju se je človek sposoben bolj učiti, razmišljati in odgovarjati. Kozina(2016) 

navaja, da lahko blažja in občasna anksioznost spodbuja k delovanju v šoli in deluje 

pozitivno, za večino učencev pa je anksioznost normalno prehodno stanje, ki spremlja 

razvojne spremembe med odraščanjem. Žal pri večini učencev testna anksioznost preseže 
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prag učinkovitosti in začne delovati kot zavora. Dražljaji za testno anksioznost so največkrat 

razgovori s sošolci, urnik, šolska torba, knjige, zvezki itd. Spomnijo jih na prihajajoče 

vrednotenje znanja, testno anksiozni učencipa povezujejo tudi stvari, ki nimajo zveze s 

preverjanjem in ocenjevanjem znanja (Pečjak, 1993). 

Pomemben avtor na področju preučevanja testne anksioznosti je Irwin G. Sarason. Ugotavljal 

je vpliv testne anksioznosti na uspešnost učencev v situacijah preverjanja in ocenjevanja 

znanja. Opredelil je kognitivno sestavino testne anksioznosti, ki vključuje skrbi učenca zaradi 

lastnih pomanjkljivosti, in testno irelevantno mišljenje, ko se učenec ukvarja z mislimi, ki s 

testno situacijo nimajo nikakršne povezave, ter čustveno sestavino, ki vključuje telesno in 

čustveno napetost v stresni situaciji (Puklek Levpušček, 2006).Učenci, ki so bolj dovzetni za 

razvoj anksioznih motenj, imajo prirojeno nagnjenost k tesnobnosti, anksioznost v družini in 

so nagnjeni k določenimi lastnostim (perfekcionizem, želja po nadzoru, potreba po varnosti, 

nagnjenost k podcenjevanju lastnih sposobnosti reševanja problemov) (Dernovšek, Gorenc in 

Jeriček, 2006). 

V učni situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja se lahko pojavita dve vrsti kognicij pri 

učencu. Kognicije, ki so usmerjene na reševanje naloge, in kognicije, ki jih učenec usmerja 

nase ter na dogodke, ki niso povezani z nalogo. Učenec lahko meni, da ima dovolj znanja in 

zmožnosti ter nalogo sprejema kot izziv. Tak učenec se ne ukvarja s skrbmi, z možnim 

neuspehom, odzivi drugih in nizkim samovrednotenjem, temveč se usmeri izključno v 

reševanje problema. Po drugi strani pa lahko učenec dobi občutek, da nima dovolj zmožnosti 

za uspešno reševanje problema in nima nadzora nad situacijo. Tak učenec ima visoko izražen 

strah pred neuspehom in njegovimi posledicami. Pretirano se ukvarja z mnenjem drugih o 

njegovem dosežku in se poskuša izogniti situacijam, kjer bi vrednotili njegovo znanje. 

Bremenijo ga časovna omejitev, učiteljeva navodila in sporočila o napačnem odgovarjanju, 

vrednotenju dosežkov in majhni možnosti za uspeh. Na uspešnost in učinkovitost v situaciji 

preverjanja in ocenjevanja znanja torej vplivajo vsiljive misli, ki se nanašajo na strah pred 

napakami(Puklek Levpušček, 2006). Ravno obdobje otroštva je tisto, v katerem se lahko 

razvijejo višje ravni anksioznosti. Če jih ne obravnavamo ustrezno, pa lahko vztrajajo vse v 

odraslost (Kozina, 2016). 
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2.1.1 KOMPONENTE TESTNE ANKSIOZNOSTI 
 

Anksioznost sestavlja več komponent. Miselne komponente zajemajo skrbi, pri katerih se 

učenec sprašuje o svoji uspešnosti na kontrolni nalogi, o delih učne snovi, ki se jih ni dovolj 

naučil, o posledicah negativnih rezultatov preverjanja in ocenjevanja znanja ter o mnenju 

staršev in drugih glede njegovega uspeha. Komponenta je posebno nevarna, saj hrup, 

svetloba, sprememba temperature in ostali distraktorji zlahka zmotijo duševno delo (Pečjak, 

1993). 

Čustvene komponente občutijo kot neprijetno duševno napetost, stanje nemoči, tesnobe, 

strahu in v hujših primerih tudi kot obup. Kozina (2016) razlaga, da je osnovno čustvo testne 

anksioznosti strah, ki ga občutimo, ko ocenimo, da je situacija nevarna ali da nas kaj ogroža. 

Učenci na preverjanju in ocenjevanju znanja doživijo zavore in blokade. Pojavijo se jim 

spominske luknje, vprašanj ne razumejo in ne vedo, kaj naj odgovorijo (Pečjak, 1993). 

Fiziološke komponente so poseben vidik čustvenih komponent. Telo se odzove s povečanim 

vzburjenjem avtonomnega živčnega sistema. Pokaže se kot povečan srčni utrip, težave pri 

dihanju, rdečica, napetost v mišicah, moteno spanje, bruhanje, slabost, prebavne motnje, 

oblivanje vročine in mrazenje, glavobol, vrtoglavica, omotica in tudi bolečine v trebuhu in 

mišicah (Kozina, 2016). 

Socialne komponente delujejo na miselne, ker se učenec s strahom sprašuje, kakšno bo 

mnenje drugih o njegovih dosežkih. Okolica s svojim odnosom do učenca in njegovih izpitnih 

ocen neposredno prispeva k nastajanju ali zmanjševanju testne anksioznosti. Razumevajoči 

starši lahko strah s strpnim odnosom omilijo, prestrogi starši pa ga s svojimi grožnjami še 

povečajo (Pečjak, 1993). 

Pomembnejši vzroki in razlage za skrbi pri vrednotenju znanja so mnenja drugih ljudi 

(previsoke zahteve staršev), slabo mnenje o sebi, nejasna prihodnost in premajhna 

pripravljenost na izpit in ponavljajoči se neuspehi, zaradi katerih učenec vnaprej sluti 

neuspeh, kadarkoli se znajde v podobnih razmerah (Pečjak, 1993). 
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2.2 ANKSIOZNOST V UČNEM KONTEKSTU 
 

2.2.1 POVZROČITELJI TESTNE ANKSIOZNOSTI 
 

Pri vrednotenju dosežkov učenci največkrat nimajo nadzora nad samim procesom izvajanja 

vrednotenja. Nimajo vpliva na okoliščine preverjanja in ocenjevanja znanja, torej kdaj, kje, 

kako in koliko časa bo trajalo preverjanje in ocenjevanje znanja. Učenci odgovarjajo na 

vprašanja, ki jih postavi učitelj. Anksiozen učenec se bo težje znašel v situaciji, kjer so 

vprašanja odprtega in problemskega tipa, saj zahtevajo fleksibilno mišljenje in povezovanje 

različnih delov učne snovi (Puklek Levpušček, 2006). 

Med glavne zunanje povzročitelje testne anksioznosti spadata šolski režim in učitelj. Pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja je rezultat učenca velikokrat odvisen le od lastnosti učitelja, 

ne pa tudi od znanja, ki ga učenec pokaže.Učenec lahko že na začetku na osnovi preteklih 

izkušenj z učiteljem predpostavlja, da bo težko dosegel učiteljeve visoke kriterije ali pa bo na 

učiteljevo oceno vplivala tudi njegova simpatičnost, zgovornost, samozavesten nastop ali 

njegovi predhodni dosežki. Pojavi se lahko halo učinek, kjer ob slabem prvem vtisu učitelj 

ocenjuje druge odgovore strožje, kot bi jih sicer (Pečjak, 1993). 

 

Strog učitelj, ki poudarja dosežke kot kriterij uspešnosti in vrednosti učencev, bo anksiozne 

učence spravljal v nenehno negotovost. Učenci se bodo spraševali, če so sploh zmožni doseči 

učiteljeve standarde. Ob neuspehu se bo simptom testne anksioznosti še okrepil. Pri 

pripravljanju na naslednje preverjanje znanja bodo testno anksiozni učenci vnaprej oblikovali 

negativna pričakovanja o uspehu, si predstavljali negativne posledice neuspeha. Nižja 

uspešnost od pričakovane pa bo pri anksioznih učencih še dodatno znižala samospoštovanje, 

zlasti če so se pri učenju zelo trudili (Puklek Levpušček, 2006). 

Pečjak (1993) poudarja, da so učenci pri ustnih zagovorih še bolj odvisni od učitelja, njegovih 

pripomb, dodatnih vprašanj ali podvprašanj in njegove dobre ali slabe volje. Testna 

anksioznost je višja pri ustnem spraševanju, pri katerem si učitelj in učenec gledata iz oči v 

oči, kot pa pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja. Učiteljeva vprašanja so lahko ozka 

in dobro opredeljena ali pa široka in slabo opredeljena. Nekateri učitelji pomagajo učencu s 

podvprašanji in poskušajo izvleči iz učenca čimveč, spet drugi molčijo ali pa jih zavedejo in 

učencu ne pustijo več do besede. 
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Vsa ta negativna pričakovanja še dodatno zvišujejo učenčevo stopnjo zaskrbljenosti in 

vznemirjenosti. Anksiozen učenec bo prepričan tudi o negativni posledici neuspeha, na primer 

da ne bo mogel popraviti slabe ocene in da bo razočaral starše (Puklek Levpušček, 2006). 

Zaradi visokih pričakovanj staršev se ob zmanjšanih učnih dosežkih lahko pojavi še večja 

testna anksioznost. Ta strah se pojavlja tudi pri učno uspešnih učencih, ne samo pri 

neuspešnih (Kozina,2016). 

 

Učenec doživi anksioznost tudi, ko vstopa v situacijo, v kateri ne pozna standardov uspešnosti 

oz. kriterijev preverjanja in ocenjevanja, zato si lahko vnaprej ustvarja pričakovanja o visokih 

nedosegljivih kriterijih ter zvišuje verjetnost pojavljanja manj verjetnih dogodkov. Veliko 

učencev je prepričanih, da jih bo učitelj vprašal neko podrobnost, ki se ji pri učenju niso 

posvetili (Puklek Levpušček, 2006). Primanjkljaj na posameznikovem področju učenja še 

dodatno bremeni kognitivne procese in s tem moti pridobivanje znanja. Nelson in H. Harwood 

(2011) sta v študiji ugotovila, da se pri učencih s primanjkljajem na področju učenja pogosteje 

pojavljajo visoke ravni anksioznosti v primerjavi z učenci brez primanjkljaja na področju 

učenja (Kozina, 2016). 

Zelo pomembna je zato tudi učenčeva motivacijska naravnanost. Učenčeva motivacija je 

lahko višja, če učenec verjame, da je lahko uspešen. V učni situaciji se bo učenec počutil 

varno, oz. učna situacija zanj ne bo ogrožajoča, če bodo zadovoljene najprej nižje potrebe, kot 

so jasna pravila in primerne težavnosti nalog (Zupan, 2005).Šolske ocene in testne točke 

opredelijo položaj učenca v skupini glede na njegovo učno uspešnost.Šola je pogosto prostor, 

kjer se oblikuje tekmovalno vzdušje in je kriterij učenčeve uspešnosti predvsem uspešnost 

ostalih sošolcev. V situaciji, kjer mora učenec pokazati svoje znanje, sposobnosti in veščine, 

se lahko usmeri v obvladovanje nalog in razvoj lastnih zmožnosti ali pa se usmeri v iskanje 

zunanje potrditve za lastne zmožnosti in v primerjavo z drugimi. Pri tem lahko doživljajo 

ponavljajoče se negativne izkušnje, saj s svojimi dosežki ne dosegajo zastavljenih standardov 

uspešnosti, ki jih postavljajo sami, šola ali njihovi starši. Anksiozni učenci se pri pouku 

pogosto izogibajo temu, da bi pred razredom izpadli kot neuspešni. Pri pouku zato sodelujejo 

izključno takrat, ko so povsem prepričani o pravilnosti svojega odgovora (Puklek Levpušček, 

2006). 

Po ustnem ali pisnem preverjanju znanja učenci pridobijo oceno, ki ima lahko različen učinek. 

Učenec bo zadovoljen, če je ocena višja od njegovih pričakovanj. Pri nižji oceni se pojavi 
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razočaranje. Pomembno je, da učitelj naredi analizo rezultatov nalog in se z učenci pogovori o 

nejasnostih ter napakah, ki jih je morda naredil tudi učitelj(Pečjak, 1993). 

 

2.3 SAMOZAŠČITNE STRATEGIJE TESTNO ANKSIOZNIH 

UČENCEV 
 

Nevarna posledica neuspeha so lahko tudi zaščitne strategije, ki jih učenci privzamejo kot 

obrambo pred osebnim razvrednotenjem. Manj se učijo in izogibajo se situacijam vrednotenja 

znanja. Pri anksioznih učencih so lahko problematične tudi učne strategije, ki jih uporabljajo. 

Zaradi strahu pred neuspehom in negativnih izkušenj iz preteklih situacij vrednotenja znanja 

(npr. pred tablo se nikakor niso mogli nečesa spomniti, čeprav so doma to večkrat ponovili) se 

anksiozni učenci lotijo učenja reproduktivno in analitično. Posamezne dele snovi si skušajo 

čim bolj podrobno zapomniti, kar lahko vodi tudi v prekomerno učenje in poznavanje le 

posameznih informacij brez smiselnega povezovanja. Učenci, ki so testno anksiozni, se 

izogibajo storilnostnim situacijam, kot so na primer šolska tekmovanja in javljanje za 

opravljanje nalog. Takšne situacije jim predstavljajo določeno stopnjo tveganja za neuspeh. 

Prav tako v skupini ne želijo izstopati in prevzeti vloge vodje, v razpravah le poslušajo in 

vzroke za neuspešnost pri preverjanju in ocenjevanju znanja iščejo v zunanjih okoliščinah 

(npr. težka kontrolna naloga in premalo časa) ali v lastnih pomanjkljivostih (npr. ni bilo 

dovolj učenja) (Puklek Levpušček, 2006). 

Učenci s hudo testno anksioznostjo čutijo potrebo, da bi se izognili preverjanju in ocenjevanju 

znanja. Velikokrat si želijo kontrolno nalogo prestaviti ali odpovedati (Pečjak, 1993). Učenci, 

ki so bolj anksiozni, izkazujejo bolj negativna stališča do šole. Strah pred šolo je vezan na 

šolo kot celoto, na sošolce, spraševanje, učitelje ali odmore (Kozina, 2016). Anksiozen učenec 

bo zelo malo govoril, sledil bo navodilom, a se nanje verbalno ne bo odzval, gledal bo stran in 

večino časa preživel sam (Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006). 

 

2.4 POMOČ ANKSIOZNIM UČENCEM 
 

Zaradi negotovosti so anksiozni učenci bolj pozorni na učiteljevo vedenje v razredu. Učitelj 

pa lahko testno anksioznim učencem pomaga na veliko načinov. Pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja lahko uporabi različne strategije, s katerimi naredi vrednotenje znanja za 
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učence predvidljivo in psihološko varno. Nekatere strategije vplivajo na čustvene in druge na 

miselne komponente testne anksioznosti. Učenci se nato lažje osredotočijo na sam problem in 

ne usmerjajo pozornosti nase, na svoje sposobnosti ali posledice predvidenega neuspeha 

(Puklek Levpušček, 2006). Z odvračanjem pozornosti utišamo negativne misli, učenec pa se 

osredotoči na dejavnost, ki je bolj prijetna in zahteva vso njegovo pozornost (Dernovšek, 

Gorenc in Jeriček, 2006). 

Prva zelo pomembna strategija je, da učitelj z učenci pogosto ponavlja in utrjuje snov. Pri 

učencih bo to okrepilo prepričanje, da snov obvladujejo. Ker se anksiozni učenci redko sami 

javljajo k odgovarjanju, naj jih učitelj opogumlja.Lahko jih pozove k odgovoru, ko je 

prepričan, da bodo znali pravilno odgovoriti na vprašanje. Na začetku je priporočljivo tudi, da 

uporablja pohvale za pravilne odgovore in sodelovanje pri pouku, saj pri tem zmanjšuje 

negativna pričakovanja o lastni neuspešnosti in jih hkrati spodbuja k večji samoiniciativnosti 

in aktivnosti pri prihodnjih nalogah (Puklek Levpušček, 2006). 

Pri učnem načrtu je pomembno, da učitelj učencem natančno razloži, katere učne vsebine bo 

upošteval pri ustnem in pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja. Zelo dobro je, če z učenci 

še enkrat ponovi bistvene vsebine ter jim omogoči, da mu postavijo vprašanja v zvezi s 

snovjo. Učencem naj prikaže primere vprašanj v kontrolni nalogi ali pri ustnem ocenjevanju 

ter način odgovarjanja, ki ga pričakuje od njih. Ponavljanje snovi naj učitelj izvede tudi z 

metodami sodelovalnega učenja. Motivacijsko pa lahko organizira tudi tekmovanje med 

skupinami ali pa v kontrolni nalogi uporabi nekatera vprašanja, ki so jih med ponavljanjem 

snovi sestavili učenci (Puklek Levpušček, 2006). 

Testna anksioznost se pri učencih pojavi tudi več dni pred ocenjevanjem in preverjanjem 

znanja. Učenci jo občutijo pri učenju, srečanju z učiteljem, ob pogledu na zvezke in pred 

samim preverjanjem znanja. Preden se učenci lotijo pisanja kontrolne naloge je torej zelo 

pomembno vzdušje, ki ga ustvari učitelj. Situacijo vrednotenja znanja naj prikaže kot 

zaključek skupnega dela na učni vsebini, ki so jo spoznavali, o njej razmišljali in jo utrjevali. 

Kontrolna naloga naj jim bo predstavljena kot izziv, s katerim bodo ob nalogah sami preverili, 

v kolikšni meri so snov usvojili,in se tako bolje pripravili na nadaljnje učenje in nove snovi 

(Puklek Levpušček, 2006). Učitelj naj spodbuja varno in spodbudno vzdušje v okolju in 

preprečuje poniževalne ali posmehljive pripombe drugih učencev (Dernovšek, Gorenc in 

Jeriček, 2006). 
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Nekateri učitelji se odločajo tudi za strategijo sprostitve, s katero želijo pozornost učencev 

usmeriti k reševanju nalog, ki so jim znane, in s tem zmanjšati njihovo telesno vznemirjenost. 

V razredu lahko s preprostimi dihalnimi tehnikami učencem omogočimo, da sprostijo 

napetost in s tem znižajo raven anksioznosti pred situacijo preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Anksiozni učenci dihajo kratko, plitvo, dvigujejo ramena in ne dihajo s trebušno prepono, ki 

bi omogočila učinkovito prehajanje zraka v pljuča in iz njih. Učenci se z dihalno tehniko 

telesno umirijo, sprostijo napetosti in skrbi ter usmerijo pozornost v učinkovito reševanje 

nalog. Učitelj naj v razredu razloži prednosti pravilnega dihanja in to, kako način dihanja 

vpliva na učenčevo delovanje v stresnih situacijah. Tehniko dihanja naj nato skupaj izvajajo, 

preden učitelj zastavi vprašanja, razdeli kontrolne naloge in pred reševanjem težjega 

problema(Puklek Levpušček, 2006). 

Ob začetnem spodbudnem nagovoru naj učitelj podrobno razloži navodila za reševanje nalog 

oziroma za odgovarjanje na vprašanja (npr. tipi nalog, ki jih vsebuje kontrolna naloga, čas 

reševanja ter načini zaželenih odgovorov). Naloge naj se stopnjujejo od lažjih k težjim, pri 

tem naj jih učitelj ne obremenjuje z možnimi negativnimi posledicami ocenjevanja njihovih 

dosežkov. Pri vsaki kontrolni nalogi naj bo zapisan kriterij ocenjevanja in možno število točk, 

ki jih učenec lahko doseže pri posamezni nalogi (Puklek Levpušček, 2006). Učitelj naj učence 

opozori, naj natančno preberejo navodila in vse odgovore premislijo, preden jih napišejo 

(Pečjak, 1990). 

Zelo podobno je pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja. Učitelj naj anksioznemu 

učencu omogoči odgovarjanje iz klopi. V pomoč so jim lahko tudi podvprašanja, saj svojih 

misli dostikrat ne morejo razviti v celoti in imajo slabše govorne spretnosti pri ubesedovanju 

naučenega (Puklek Levpušček, 2006).Ocene lahko odražajo druge osebnostne in zunanje 

lastnosti učenca in sploh ne znanja, ki ga je učenec pokazal. Na rezultate ustnega izpita 

vplivajo nekateri zunanji dejavniki, na primer videz učenca. Prav tako ima vsak učitelj svoj 

stil spraševanja in učenci se mu skušajo čim bolj prilagoditi. Zelo pomemben je tudi začetni 

vtis, ki vpliva na naslednja učiteljeva vprašanja in na njegovo naklonjenost. Dobro je, da 

učitelj nameni učencu dovolj časa za razmislek, saj mnogi učenci v stresni situaciji narobe 

razumejo postavljena vprašanja. Nekateri učitelji ustno preverjajo več učencev skupaj. V 

skupini se počutimo bolj varne in imamo lahko več časa za razmislek, vendar pa lahko 

učenec, ki je slabši, v takšni situaciji hitro odpove. Nekateri učitelji uporabljajo listke z 

vprašanji, ki jih učenci naključno izbirajo. S tem se izognejo pristranskemu izboru vprašanj, 

premalo širokemu izboru vprašanj in učencu posredujejo razumljivo vprašanje, za katerega 
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ima dovolj časa za razmislek. Ustna vprašanja so primernejša za ugotavljanje poglobljenega 

znanja in spodbujanje učenca. Učitelj gre z dodatnimi vprašanji tja, do koder seže učenčeva 

misel, saj veliko učencev zataji brez zunanje pomoči, ob pomoči učitelja pa pokažejo veliko 

več na ustnih vprašanjih kot pri kontrolnih nalogah. A po drugi strani učenec dobi le nekaj 

vprašanj in v tem pogledu jih kontrolne naloge močno presežejo (Pečjak, 1993). 

Testno anksioznost lahko z nekaterimi metodami odpravlja tudi učenec sam. Če se zaveda, da 

gre za normalen pojav, ki ga doživlja večina učencev, testna anksioznost dostikrat sama upade 

ali mine. Prav tako je testna anksioznost manjša, če obvlada gradivo, saj je trdno znanje 

najboljše orožje proti testni anksioznosti. Testno anksioznost je mogoče zmanjšati tudi z 

razvijanjem testnih spretnosti in s spreminjanjem negativnih stališč do sebe, ker jim jemljejo 

up in pogum za učinkovito spoprijemanje s preverjanjem in z ocenjevanjem znanja. Uporabi 

lahko tudi tehnike mišične sprostitve in načrtno zmanjševanje občutljivosti. Nekaterim 

učencem pomaga igranje vlog, saj s tem preizkušajo svoje znanje, urijo izpitne spretnosti in se 

privajajo stresnim razmeram. Psihologi uporabljajo tehniko implozije, pri kateri povečamo 

bojazen, da nato upade, ali tehniko prikritega ojačevanja, pri kateri urimo tudi pozornost. 

Dostikrat je dovolj razgovor z bližnjo osebo ali učiteljem, kjer učenec izlije in zaupa občutja 

in napetost popusti.Če je testna anksioznost hujša, pa jim lahko pomagajo tudi psihoterapevti 

(Pečjak, 1993). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

  

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Preverjanje in ocenjevanje znanja predstavljata sestavni del izobraževalnega procesa. Namen 

njunih rezultatov je neke vrste kontrola, ali so se učenci naučili tega, kar je predpisano v učnih 

načrtih. Najbolj pomembni pa so predvsem zaradi povratne informacije učencem in učiteljem. 

Učenec izve, kaj je slabše obvladal, in lahko to uporabi pri nadaljnjem učenju. Nepričakovano 

slabi rezultati, posebno če se ponavljajo, lahko močno načnejo učenčevo samozavest in mu 

vzamejo voljo, lahko pa ga spodbudijo, da se bolj potrudi. Ob slabih rezultatih kontrolnih 

nalog bi si morali učenci in učitelji vzeti čas za analizo in razmislek, kaj je bilo narobe in kaj 

storiti, da bi se rezultati izboljšali (Marentič Požarnik, 2002). 

 

Namen diplomskegaprojekta je raziskati testno anksioznost pri učencih osnovne šole na 

predmetni stopnji, in sicer pri pouku matematike. Matematika je kompleksen predmet, zato so 

lahko rezultati pri pisnih preizkusih znanja nižji kot pri drugih predmetih. Nižji rezultati pri 

pisnih in ustnih preverjanjih znanja pa lahko izhajajo tudi iz testne anksioznosti. Vsak učenec 

drugače doživlja testno anksioznost, ko se znajde v situaciji preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Na osnovi izkušenj in svojih opažanj iz praktičnega dela v osnovni šoli lahko trdim, da kažejo 

učenci pri reševanju pisnih preizkusov znanja več znakov testne anksioznosti. 

 

Čeprav je znanje matematike odvisno od mnogih dejavnikov, se bistveni del učenja 

matematike zgodi v razredu v odnosu med učiteljem in učencem. Obsežne raziskovalne 

študije po svetu kažejo, da imajo v splošnem učenci z bolj pozitivnim odnosom do 

matematike in naravoslovja večje znanje matematike in naravoslovja (Japelj, Svetlik in 

Kozina, 2012). 

 

3.1.1 CILJI RAZISKAVE 

 

Cilji diplomskegadela so naslednji: 

 ugotoviti, ali je testna anksioznost učencev pri matematiki večja kot pri drugih 

predmetih, 
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 ugotoviti, katera komponenta anksioznosti se pri učencihnajpogosteje pojavlja, 

 raziskati, katera oblika preverjanja in ocenjevanja znanja povzroča učencem največjo 

stopnjo testne anksioznosti, 

 ugotoviti, kako močen je vpliv testne anksioznosti na učni uspeh učencev pri 

matematiki, 

 ugotoviti, kakšna je testna anksioznost učencev glede na individualne značilnosti 

učencev (predznanje, sprotno delo), 

 ugotoviti, kako odnos med učencem in učiteljem vpliva na testno anksiozne učence, 

 ugotoviti, kako bi lahko z drugačnimi metodami preverjanja znanja zmanjšali testno 

anksioznost učencev. 

 

3.1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Posvetila se bom naslednjim vprašanjem: 

 Kako prisotna je testna anksioznost učencev pri pouku matematike? 

 Ali učenci občutijo večjo testno anksioznost pri matematiki kot pri drugih predmetih? 

 Katera je najpogostejša komponenta anksioznosti pri matematiki? 

 Pri kateri obliki preverjanja in ocenjevanja znanja učenci občutijo največjo 

anksioznost? 

 Kakšna je testna anksioznost učencev s skromnejšim in z obsežnejšim znanjem pri 

matematiki? 

 Kakšna je testna anksioznost učencev, ki opravljajo sprotno delo (domače naloge) pri 

pouku matematike, oziroma ga ne opravljajo? 

 Kako testna anksioznost učencev vpliva na njihovo učno uspešnost pri pouku 

matematike? 

 Kako bi lahko zmanjšali testno anksioznost učencev? 

 Kako odnos med učencemin učiteljem vpliva na testno anksiozne učence? 
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4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

4.1 RAZISKOVALNA METODA DELA 
 

V empiričnem delu sem uporabila kvantitativni raziskovalni pristop in deskriptivno 

raziskovalno metodo, kot tehniko pa sem uporabila anketiranje (Vprašalnik izpitne bojazni, 

Pečjak, 1993, dodatni vprašalnik za učence).  

 

4.1.1 OPIS VZORCA 
 

V raziskavi je sodelovalo 38 učencev starih od 12 do 15 let iz osnovne šole v Kranju. Učenci 

so najprej izpolnili vprašalnik o testni anksioznosti pri matematiki, nato pa še prilagojen 

vprašalnik testne anksioznosti (Pečjak, 1993). V raziskavo je bilo vključenih 13 (34%) 

učencev in 25 (66%) učenk od 7. razreda do 9. razreda pri pouku matematike. 

 

Tabela 1. Porazdelitev učencev v raziskavi po spolu 

Spol f f % 

Moški 13 34 

Ženski 25 66 

Skupaj 38 100 

 

 

4.1.2 OPIS INSTRUMENTA 
 

Za instrument sem uporabila dva vprašalnika. Prvi je bil vprašalnik testne anksioznosti Vida 

Pečjaka iz knjige z naslovom Pripravljanje na izpit iz leta 1993. Vprašalnik sem prilagodila 

za ugotavljanje stopnje testne anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja matematike. 

Sestavljen je iz 60 trditev o testni anksioznosti, ki sem jih prilagodila učencem osnovne šole. 

Učenci so na vsako trditev lahko odgovorili z da ali ne. Drugi vprašalnik sem za namen tega 

diplomskega projekta sestavila sama ter z njim od učencev pridobila tudi podatke o učnem 
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uspehu, sprotnem delu pri matematiki, odnosu med njimi in učiteljem matematike, o obliki 

ocenjevanja, ki jim najmanj ustreza, in o predmetu, ki jim povzroča največ strahu pri pisanju 

kontrolnih nalog. Oba vprašalnika sta priložena na koncu diplomskega dela. 

 

4.1.3 POTEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Raziskavo sem izvedla med pedagoško praksov Kranju (11. 4.–25. 4.). Najprej sem se 

dogovorila z mentoricoo vseh formalnostih glede izvedbe raziskave. Raziskava je bila takrat 

zelo primerna, saj so učenci pisali veliko kontrolnih nalog. Vprašalniki so jim bili razdeljeni 

med glavnim odmorom pred poukom matematike. Učence sem opozorila, da so njihovi 

odgovori anonimni in jih bom uporabila le v raziskovalne namene pri svojem 

diplomskemdelu.Z vprašalniki niso imeli težav. Izpolnili so jih z navdušenjem, hitro in v 

celoti.  

 

4.1.4 OBDELAVA PODATKOV 
 

Za obdelavo podatkov sem uporabila kvalitativno in kvantitativno analizo. Pri kvantitativni 

obdelavi sem podatke vpisala v preglednico Microsoft Excel. Razvrstila sem jih tako, da sem 

iz podatkov izračunala anksioznost učencev po danem ključu (Pečjak, 1993). Stopnjo testne 

anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja sem dobila tako, da sem iz vprašalnika 

seštela odgovore z DA. Za ugotavljanje komponente testne anksioznosti sem pritrdilne 

odgovore iz vprašalnika uvrstila med vse štiri komponente anksioznosti (čustvena, miselna, 

fiziološka in socialna komponenta). Izstopajoča je bila tista komponenta, ki je imela največje 

število pritrdilnih odgovorov. Pri tem sem izračunala frekvence (f), odstotke (f %) in 

aritmetične sredine. Pri kvalitativnih podatkih sem vsebinsko analizirala odgovore učencev in 

jih primerjala med seboj. 
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4.2 REZULTATI 
 

4.2.1 Stopnja testne anksioznosti pri pouku matematike 
 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju sem ugotavljala, v kolikšni meri se testna anksioznost 

pojavlja pri preverjanju in ocenjevanju znanja pri pouku matematike. Podatke sem pridobila iz 

vprašalnika testne anksioznosti, ki vsebuje 60 vprašanj o testni anksioznosti (Pečjak, 

1993).Seštela sem odgovore posameznih učencev, ki so obkrožili DA. Če je bilo pritrdilnih do 

25 odgovorov, ima učenec nizko stopnjo testne anksioznosti. Od 25 do 40 pritrdilnih 

odgovorov predstavljazmerno testno anksioznost učenca, nad 40 pritrdilnih odgovorov pa 

visoko testno anksioznost učenca (Pečjak, 1993). 

 

Tabela 2. Stopnja testne anksioznosti pri pouku matematike 

Število odgovorov z DA f f % 

Do 25 (nizka anksioznost) 9 24 

Od 25 do 40  

(zmerna anksioznost) 

20 52 

Nad 40 (visoka 

anksioznost) 

9 24 

Skupaj 38 100 

  

Iz tabele 2 je razvidno, da nizko stopnjo anksioznosti in visoko stopnjo anksioznosti doživlja 

24 odstotkov učencev. Magajna in Velikonja (2011) v knjigi Učenci z učnimi težavami 

navajata, da blažja raven anksioznosti ne vpliva nujno na uspeh učenca, oziroma ga lahko celo 

motivira, da svoj uspeh izboljša. Visoka raven anksioznosti ima nasprotno negativne učinke 

na učenčevo storilnost. Visoka raven testne anksioznosti ima zelo neugoden vpliv na izvajanje 

kognitivnih nalog in nalog šolskega tipa. Učencev, ki doživljajo zmerno stopnjo anksioznosti, 

je 52 odstotkov.Iz tega lahko sklepam, da več kot polovica učencev doživlja vsaj zmerno 

stopnjo testne anksioznosti pri preverjanju in ocenjevanju matematičnega znanja. 
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4.2.2 Testna anksioznost pri matematiki v primerjavi z drugimi predmeti 
 

S pomočjo drugega vprašalnika sem poskušala ugotoviti, če učenci občutijo večjo testno 

anksioznost pri matematiki kot pri drugih predmetih. Vprašanje je bilo odprtega tipa in učenci 

so lahko napisali, pri preverjanju in ocenjevanju katerega predmeta čutijo največji strah. 

 

Tabela 3. Testna anksioznost pri matematiki v primerjavi z drugimi predmeti 

Predmet f f % 

Matematika 24 63 

Slovenščina 10 26 

Angleščina 4 11 

Skupaj 38 100 

 

V tabeli 3 vidimo, da 63 odstotkov učencev občuti največjo testno anksioznost pri preverjanju 

in ocenjevanju matematičnega znanja. Magajna in Velikonja (2011) razlagata, da je več 

možnosti za pojav anksioznosti pri matematiki pri tistih učencih, ki se učijo le postopke in 

strategije reševanja, manj pa se ukvarjajo z razumevanjem matematičnih problemov. Na 

anksioznost pri matematiki lahko vplivajo tudi način poučevanja ter pretekle neugodne 

izkušnje pri pouku, ki vodijo do izogibanja ukvarjanju z matematiko. Dolgoročno se lahko 

pojavi odpor do matematike, to pa povzroči še večje vrzeli v znanju in poslabša učno 

uspešnost in nadaljnje napredovanje. Testno anksioznost doživlja tudi 26 odstotkov učencev 

pri slovenščini in 11 odstotkov pri angleščini. 

  



17 
 

4.2.3 Najpogostejša komponenta anksioznosti pri matematiki 
 

Glavne komponente testne anksioznosti so čustvena, miselna, fiziološka in socialna 

komponenta (Pečjak, 1993). Za pridobivanje podatkov sem uporabila vprašalnik testne 

anksioznosti Vida Pečjaka iz knjige Pripravljanje na izpit. Vprašalnik je sestavljen iz 60 

trditev in vsaka trditev spada v eno izmed štirih komponent testne anksioznosti. S seštevanjem 

točk posamezne skupine vprašanj sem dobila podatke o aritmetični sredini posameznih 

komponent testne anksioznosti. Aritmetično sredino vsake posamezne komponente sem nato 

delila s številom določenih vprašanj pri posamezni komponenti in dobila odstotek povprečja. 

 

 

Graf 1. Najpogosteje izražena komponenta testne anksioznosti 

 

Iz grafa 1 lahko razberemo, da se pri anksioznih učencih pri preverjanju in ocenjevanju 

matematičnega znanja najpogosteje pojavi čustvena komponenta anksioznosti (43,5 %). 

Naslednja najpogosteje izražena komponenta je miselna komponenta testne anksioznosti (38 

%), sledi še socialna komponenta anksioznosti (32 %) in zadnja, najmanj izražena fiziološka 

komponenta anksioznosti (27,5 %). 

Kozina (2016) pravi, da je čustvena komponenta anksioznosti pogostokrat jedro definicije. 

Skrbi so kognitivni proces, ki vsebujejo negativne misli in podobe. 
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4.2.4 Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja, kjer učenci občutijo največjo stopnjo 

anksioznosti 

 

V raziskavi sem želela ugotoviti tudi,pri kateri obliki preverjanja in ocenjevanja znanja učenci 

občutijo največjo stopnjo anksioznosti. Vprašanje je bilo kombinirano in učenci so lahko 

izbirali med zaprtimi odgovori (pisanje kontrolne naloge, ustno spraševanje, ocena iz domačih 

nalog in izdelkov) ali pa dodali svojo možnost.  

 

Tabela 4. Največja stopnja anksioznosti glede na obliko preverjanja in ocenjevanja znanja 

Oblika preverjanja in 

ocenjevanja znanja 

f f % 

Kontrolna naloga 16 42 

Ustno spraševanje 18 47 

Ocena iz nalog/izdelkov 4 11 

Drugo 0 0 

Skupaj 38 100 

 

Pri nas sta najbolj razširjeni pisna in ustna oblika preverjanja in ocenjevanja znanja, 

ocenjujejo pa se tudi razni izdelki učencev (Marentič in Peklaj, 2002). Vsaka oblika 

preverjanja in ocenjevanja znanja ima dobre in slabe lastnosti. Ustno spraševanje izveč 

vzrokov ni posebno objektivno, niti zanesljivo ali ekonomično. Pri ustnem spraševanju pride 

do izraza komunikacija med učiteljem in učencem, ki je zelo odvisna od odnosa med njimater 

od tega, kako učenec dojema situacijo, kako se v njej počuti in kako jo obvlada (Marentič in 

Peklaj, 2002). Iz tabele 4 lahko razberemo, da skoraj polovica učencev (47 %) doživlja 

največjo testno anksioznost pri ustnem spraševanju. Druga oblika preverjanja in ocenjevanja 

znanja so kontrolne naloge, pri katerih 16 učencev (42 %) občuti višjo testno anksioznost. 

Samo 11 odstotkov učencev pa doživlja testno anksioznost pri ocenjevanju domačih nalog in 

izdelkov. 
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4.2.5 Testna anksioznost učencev s skromnejšim in z obsežnejšim znanjem pri 
matematiki 

 

Za raziskavo stopnje testne anksioznosti učencev s skromnejšim in z obsežnejšim znanjem pri 

pouku matematike sem učence razdelila glede na predhodni učni uspeh oziroma predznanje 

matematike. V skupino učencev z obsežnejšim znanjem sem vključila učence z odličnim in 

prav dobrim učnim uspehom pri matematiki. Ostale učence sem uvrstila v skupino učencev s 

skromnejšim znanjem pri matematiki. Nato sem s pomočjo vprašalnika testne anksioznosti 

(Pečjak, 1993) ugotovila, kakšna je njihova stopnja testne anksioznosti (nizka, zmerna, 

visoka). 

 

Ker se znanje pri matematiki nadgrajuje, je zelo pomembna predstavitev snovi na različne 

načine in povezovanje matematičnega znanja s posameznikovimi interesi in z življenjskimi 

situacijami (Magajna in Velikonja, 2011). 

 

Tabela 5. Testna anksioznost učencev glede na znanje pri matematiki 

Predznanje 

matematike 

Anksioznost učencev f f % 

Skromno Nizka 2 5 

Zmerna 4 11 

Visoka 8 21 

Obsežnejše Nizka 12 32 

Zmerna 10 26 

Visoka 2 5 

Skupaj  38 100 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da pri učencih s skromnejšim predznanjem matematike prevladuje 

visoka stopnja testne anksioznosti (21 %). Pri učencih z obsežnejšim znanjem matematike pa 

prevladuje nizka stopnja testne anksioznosti (32 %). Pet odstotkov učencev z obsežnejšim 

znanjem pri matematiki doživlja visoko stopnjo testne anksioznosti ter enak odstotek učencev 

s skromnim znanjem pri matematiki občuti nizko testno anksioznost pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja. 
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Med osnovnimi omejitvami poučevanja matematičnih vsebin je predznanje učencev. 

Matematiko od drugih šolskih predmetov najbolj ločuje prav njena značilnost, da so 

matematični koncepti med seboj povezani. Učenčevo znanje narašča oziroma se razvija, ko 

učenec usvaja nove koncepte na izkušnjah in znanju predhodnih dejstev, postopkov in 

sklepanja o tem, kar že zna. Pomanjkanje znanja, ki naj bi ga učenci prinesli s seboj s prejšnje 

izobraževalne stopnje ali iz razreda, lahko bistveno omeji izvedbo načrtovanega kurikula na 

naslednji stopnji (Japelj, Svetlik in Kozina, 2012). 

 

4.2.6 Testna anksioznost učencev, ki opravljajo sprotno delo (domače naloge) pri 

pouku matematike, oziroma ga ne opravljajo 

 

Za raziskovalno vprašanje, kakšna je testna anksioznost učencev pri pouku matematike, ki 

opravljajo sprotno delo, sem uporabila drugi vprašalnik o testni anksioznosti pri matematiki. 

Učenci so lahko na zaprti tip vprašanja o opravljanju domačih nalog pri matematiki odgovorili 

z Da ali NE. Učence sem nato razdelila po stopnji anksioznosti, ki jo doživljajo. 

 

Tabela 6. Testna anksioznost učencev, ki opravljajo sprotno delo pri pouku matematike, 
oziroma ga ne opravljajo 

Sprotno delo 

 

Anksioznost 

učencev 

f f % 

DA Nizka 9 24 

Zmerna 16 42 

Visoka 3 8 

NE Nizka 3 8 

Zmerna 2 5 

Visoka 5 13 

Skupaj  38 100 

 

Iz rezultatov iz tabele 6 razberemo, da 13 odstotkov učencev, ki ne opravljajo sprotnega dela 

pri pouku matematike, najpogosteje občuti visoko stopnjo testne anksioznosti. Osem 

odstotkov učencev pa brez opravljanja sprotnega dela doživlja nizko testno anksioznost. Pri 

42 odstotkih učencev (16 učencev), ki opravljajo domače naloge pri pouku 
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matematike,prevladuje zmerna testna anksioznost. Prav tako pa devet učencev (24 %), ki 

opravljajo sprotno delo pri pouku matematike, občuti nizko stopnjo testne anksioznosti.  

Če učenci aktivno sodelujejo in naredijo domače naloge, se lahko zares vnaprej pripravijo na 

naslednjo učno uro (Marentič in Peklaj, 2002). Domače naloge in sprotno delo so tudi ena 

oblika samoocenjevanja. Učenci se ob tem naučijo preverjati pravilnost, ustrezna povratna 

informacija pa vpliva na prepričanje, da je uspeh odvisen od obvladljivih dejavnikov in 

pomaga učencem izboljšati samopodobo (Žakelj in Valenčič, 2015). 

 

4.2.7 Vpliv testne anksioznosti učencev na njihovo učno uspešnost pri matematiki 
 

Testna anksioznost lahko povzroči slabše delovanje posameznika in vpliva na pozornost, 

priklic ter predelavo informacij (Magajna in Velikonja, 2011). Za raziskovalno vprašanje o 

vplivu testne anksioznosti učencev na njihovo učno uspešnost pri matematiki sem podatke 

pridobila iz obeh vprašalnikov. Učence sem razdelila glede na učni uspeh pri matematiki 

(zadosten, dober, prav dober, odličen) in na osnovi vprašalnika (Pečjak, 1993) učencem 

določila stopnjo testne anksioznosti. 

Iz tabele 9 je razvidno, da imajo učenci z zadostnim znanjem visoko stopnjo testne 

anksioznosti (16 % učencev). Zmerna in nizka stopnja anksioznosti (26 % učencev) se 

pojavlja pri učencih s prav dobrim uspehom pri matematiki. Odlični učenci pa občutijo nizko 

stopnjo testne anksioznosti (5 %).  
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Tabela 7. Vpliv testne anksioznosti na učno uspešnost učencev 

Znanje matematike Anksioznost učencev f f % 

Zadostno Nizka 0 0 

Zmerna 2 5 

Visoka 6 16 

Dobro Nizka  2 5 

Zmerna 4 12 

Visoka 0 0 

Prav dobro Nizka  10 26 

Zmerna 10 26 

Visoka 2 5 

Odlično Nizka  2 5 

Zmerna 0 0 

Visoka 0 0 

Skupaj  38 100 

 

 

4.2.8 Predlogi za zmanjšanje testne anksioznosti pri pouku matematike 
 

Ko so učenci izpolnili oba vprašalnika o testni anksioznosti, sem povprašalapo njihovih 

predlogih za zmanjšanje testne anksioznosti pri pouku matematike. Njihove predloge sem 

prikazala v grafu 2. 

 

Učenci so pri preverjanju in ocenjevanju matematičnega znanja najprej predlagali več časa 

(21 % učencev) za reševanje kontrolne naloge ali za razmislek pri ustnem spraševanju ter 

preverjanje znanja brez ocenjevanja (43 % učencev). Za anksiozne učence je pomembno, da 

imajo dovolj časa za reševanje nalog, saj lahko takega učenca še dodatno vznemiri 

predvidevanje, da ne bo uspel končati vseh nalog.Ko učitelj postavi vprašanja pri ustnem 

spraševanju, lahko učencu nameni nekaj časa. Ta si lahko zabeleži odgovore na vprašanja, kar 

mu bo omogočilo, da se bo pri odgovarjanju lažje osredotočil na vsebino. Šestim odstotkom 

učencev je lažje, če si vprašanja in odgovore pri ustnem spraševanju tudi zapišejo. Osem 
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odstotkov učencev se počuti manj testno anksiozne, če je odnos učitelja do učencev 

spodbuden in najde ustrezne načine, s katerimi sprosti pretirano napetost. Pomembno je tudi, 

da učencem učitelj omogoči varno okolje (9 % učencev si ne želi opazovanja med kontrolno 

nalogo) in vnaprej jasne kriterije (13 % učencev si ne želi nenapovedanega spraševanja) pri 

preverjanju in ocenjevanju matematičnega znanja (Peklaj, 2012). 

 

Graf 2. Predlogi za zmanjšanje testne anksioznosti pri pouku matematike 

 

 

4.2.9 Vpliv odnosamed učencem in učiteljem na testno anksiozne učence 
 

V raziskavi sem želela ugotoviti, kako odnos med učencem in učiteljem vpliva na testno 

anksiozne učence. V drugem vprašalniku o testni anksioznosti pri matematiki sem učencem 

postavila vprašanje, kjer me je zanimalo, ali se učenci dobro razumejo z učiteljem 

matematike.Šlo je za zaprti tip vprašanja, učenci so lahko obkrožili odgovor DA ali NE. 
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Tabela 8. Vpliv odnosa med učencem in učiteljem na testno anksiozne učence 

Dober odnos med 

učencem in učiteljem 

Anksioznost 

učencev 

f f % 

DA Nizka  12 32 

Zmerna 9 24 

Visoka 3 8 

NE Nizka  0 0 

Zmerna 9 24 

Visoka 5 12 

Skupaj  38 100 

 

Iz tabele 8 je razvidno, da se 12 učencev (32 %) dobrorazume z učiteljem matematike in tako 

imajonizko testno anksioznost. Devet učencev (24 %) ob dobrem odnosu občuti zmerno 

testno anksioznost. Devet učencev (24 %), ki z učiteljem niso v dobrem odnosu, občuti 

zmerno testno anksioznost, pet učencev (12 %) pa visoko testno anksioznost. 

Učitelj mora biti pozoren na to, da po nepotrebnem ne stopnjuje napetosti v razredu, kadarje 

situacija za anksioznega učenca že tako ali tako obremenjujoča. Učenca lahko zelo vznemiri 

in s tem vpliva na njegovo uspešnost tudi to, da učitelj ne pride pravočasno v razred, ko se 

piše kontrolna naloga (Peklaj, 2012). 
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5 RAZLAGA REZULTATOV IN SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

V diplomskem delu Testna anksioznost v osnovni šoli pri pouku matematike sem želela 

ugotoviti, ali je testna anksioznost učencev pri matematiki večja kot pri drugih šolskih 

predmetih in katera komponenta anksioznosti se pri učencih najpogosteje pojavlja. Zanimalo 

me je tudi, kako močen je vpliv testne anksioznosti na učni uspeh učencev pri matematiki. 

Raziskovala sem, katera oblika preverjanja in ocenjevanja znanja povzroča učencem največjo 

stopnjo testne anksioznosti; kakšna je testna anksioznost učencev glede na individualne 

značilnosti učencev (predznanje, sprotno delo) in kako odnos med učencem in učiteljem 

vpliva na testno anksiozne učence. Moj namen je bil zbrati predloge učencev, kako zmanjšati 

testno anksioznost pri preverjanju in ocenjevanju matematičnega znanja. 

 

Matematično izobraževanje pomembno določajo učitelji s svojimi izkušnjami, z izobrazbo, s 

stališči do poučevanja in s pristopi k poučevanju. V svetu in pri nas je zelo pomembno stalno 

vzdrževanje znanja učiteljev, seznanjanje z novostmi na področju predmeta, njegovega 

poučevanja in nacionalnih kurikulov. Veselje do učenja matematike v Sloveniji stalno upada 

med mlajšimi in starejšimi učenci, hkrati pa si učenci želijo biti uspešni v matematiki in 

matematično znanje cenijo (Japelj, Svetlik in Kozina, 2012). 

 

Ugotavljala sem stopnjo testne anksioznosti učencev pri pouku matematike in rezultati so 

pokazali, da učenci večinoma doživljajo zmerno testno anksioznost (52 % učencev). V 

primerjavi z drugimi predmeti je testna anksioznost pri pouku matematike največja. Doživlja 

jo 63 odstotkov učencev, sledita slovenščina (26 %) in angleščina (11 %). Najpogostejša 

komponenta testne anksioznosti pri pouku matematike je čustvena komponenta anksioznosti 

(43,5 %). Kozina (2016) izpostavlja, da je poznavanje komponent lahko v pomoč pri 

prepoznavanju anksioznosti učencev. Na ta način lahko anksioznost učinkoviteje prepoznamo 

in nato skladno s komponento, ki je bolj izražena, načrtujemo obravnavo. 

 

Zanimalo me je tudi, pri kateri obliki preverjanja in ocenjevanja znanja občutijo učenci 

največjo stopnjo anksioznosti. Ugotovila sem, da jim največ negativnih občutkov predstavlja 

ustno preverjanje in ocenjevanje znanja. Kar 47 odstotkov učencev doživlja najvišjo testno 

anksioznost pri ustnem spraševanju. Sledijo kontrolne naloge (42 % učencev) in ocenjevanje 

izdelkov, pri čemer občutijo najmanjšo testno anksioznost (11%). Pri matematiki je zelo 
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pomembno tudi predznanje in sprotno delo pri pouku. Učenci, ki imajo skromnejše 

predznanje matematike (37 % učencev), so pokazali višjo stopnjo testne anksioznosti (21 %) 

pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Pri učencih z obsežnejšim znanjem matematike (63 %) 

pa prevladuje nizka stopnja testne anksioznosti (32 %). Peklaj (2012) omenja, da mora biti 

učitelj potrpežljiv in vztrajen pri delu s testno anksioznim učencem. Najprej mora postaviti 

zelo majhne cilje, da bo učenec napredoval z majhnimi koraki.  

 

Podobne rezultate sem dobila z analizo stopnje testne anksioznosti pri učencih, ki opravljajo 

sprotno delo pri pouku matematike, oziroma ga ne opravljajo. Učenci (74 % učencev), ki 

opravljajo sprotno delo (domače naloge) pri matematiki, imajo zmerno stopnjo testne 

anksioznosti (42 % učencev) ali pa je stopnja testne anksioznosti nizka (24 % učencev). Pojav 

testne anksioznosti je višji (13 % učencev) pri učencih, ki ne opravljajo sprotnega dela pri 

pouku matematike (26 % učencev). Pri vplivu testne anksioznosti na učno uspešnost učencev 

sem ugotovila, da imajo učenci z zadostnim uspehom (21 % učencev) visoko stopnjo testne 

anksioznosti (16 % učencev), odlični učenci (5 %) pa občutijo nizko stopnjo testne 

anksioznosti (5 %). Raziskala sem tudi, kako odnos med učencem in učiteljem vpliva na 

testno anksiozne učence. Iz rezultatov lahko sklepam, da so učenci, ki se dobro razumejo z 

učiteljem, manj anksiozni, oziroma občutijo nizko stopnjo anksioznosti (32 % učencev), kot 

pa učenci, ki z učiteljem matematike nimajo dobrega odnosa. Pridobila sem tudi predloge 

učencev, kako bi zmanjšali stopnjo testne anksioznosti v situaciji preverjanja in ocenjevanja 

znanja pri matematiki. Predlagali so več časa (21 % učencev) za reševanje kontrolne naloge 

ali za razmislek pri ustnem spraševanju ter preverjanje znanja brez ocenjevanja (43 % 

učencev). Učencem (6 %) bi pomagalo tudi, če bi si vprašanja in odgovore pri ustnem 

spraševanju lahko zapisali. Na zmanjšanje negativnih občutkov bi vplivali tudi varno okolje 

(9 % učencev si ne želi opazovanja med kontrolno nalogo) in jasni kriteriji vnaprej (13 % 

učencev si ne želi nenapovedanega spraševanja) pri preverjanju in ocenjevanju 

matematičnega znanja.  

 

Med učiteljem in učencem je odnos celo šolsko leto zelo pomemben. Kot učiteljica bi s 

spodbudo in podporo učencem vzpostavila pozitiven in zaupanja vreden odnos. Učenci v 

sproščenem učnem okolju lažje zaupajo svoje težave drugim, kar pripomore k hitrejšemu 

odpravljanju teh težav. Kozina (2016) razlaga, da s pohvalo specifičnega vedenja ali 

spretnosti delujemo v smeri njihove okrepitve. Pri anksioznih učencih je ključno, da sprotno 
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preverjamo njihov napredek pri pouku, saj so pogosto v časovnem zaostanku, s tem pa 

izgubijo nit usvajanja učne snovi.  

Učna samopodoba učencev se pozitivno povezuje s starševsko podporo otroku, negativno pa s 

prisilo, z brezbrižnostjo in malomarnostjo staršev (Kozina, 2016). V prihodnje bi se v 

raziskavi posvetila tudi vplivu odnosa med učenci in starši na njihovo pripravljanje na pisne 

preizkuse znanja. Raziskala bi, v kolikšni meri lahko na testno anksiozne učence pri pripravah 

na ocenjevanje znanja vpliva okolje, iz katerega izhajajo, in dejavnosti, ki se jim posvečajo v 

prostem času. Ugotavljala bi tudi, kakšna je razlika med testno anksioznostjo in matematično 

anksioznostjo. Proučila bi, kako lahko reševanje pisnega preizkusa znanja na računalniku 

vpliva na testno anksiozne učence. Motivacija je ključnega pomena za učenje, zato bi v 

nadaljevanju iskala tudi motivatorje za učenje matematike in s tem predmet približala 

učencem ter raziskala vpliv teh motivatorjev na testno anksiozne učence.  

 

Od učitelja je odvisno, ali bo poučeval z žarom, ali bo sprejel izziv in se lotil poučevanja 

matematike z navdušenjem, kar bo pritegnilo tudi učence (Paterson, 2000).  
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7 PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašalnik testne anksioznosti 

Priloga 2: Vprašalnik o testni anksioznosti pri matematiki 
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7.1 Vprašalnik testne anksioznosti 
 

Dragi učenec/draga učenka! 

Prosim, če si vzameš nekaj minut in odgovoriš na spodnji vprašalnik testne anksioznosti. 

Vprašalnik se navezuje na strah pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Na naslednje trditve 

odgovori z DA ali NE ter obkroži odgovor pri posameznem vprašanju. Vprašalnik je 

popolnoma anonimen, rezultate pa bom uporabila v raziskavi za svojo diplomsko nalogo. Za 

reševanje se ti zahvaljujem. 

Tjaša Friškovec 

1. Želel bi, da pelje pot do uspeha tudi brez opravljanja kontrolnih nalog. DA NE 

2. Dobra ocena pri eni kontrolni nalogi mi ne poveča samozaupanja pri 

drugih kontrolnih nalogah. 

DA NE 

3. Moji bližnji zahtevajo, da kontrolne naloge dobro opravim. DA NE 

4. Med kontrolno nalogo se mi zgodi, da mislim na druge stvari. DA NE 

5. Pred in po kontrolni nalogi nimam apetita. DA NE 

6. Vedno se bojim učnih ur, pri katerih učitelj preseneča z 

nepričakovanim ustnim spraševanjem. 

DA NE 

7. Kontrolne naloge ne bi smele biti tako napete, kot so. DA NE 

8. Učenci, ki dobro opravijo kontrolne naloge, imajo boljši poklic v 

življenju. 

DA NE 

9. Pred in po kontrolni nalogi se mi zdi, da so sošolci inteligentnejši od 

mene. 

DA NE 

10. Včasih premišljujem, kakšen vtis bom naredil na druge ljudi, če dobim 

negativno oceno pri kontrolni nalogi. 

DA NE 

11. Pri pripravah na kontrolno nalogo name vplivajo negativne skrbi. DA NE 

12. Težko prenašam, da me ljudje med kontrolno nalogo opazujejo. DA NE 

13. V noči pred kontrolno nalogo slabo spim. DA NE 

14. Če bi ukinili kontrolne naloge, bi se več naučil. DA NE 

15. Vznemirja me misel, da je moja prihodnost odvisna od uspeha pri 

kontrolnih nalogah. 

DA NE 

16. Če bi se lahko zbral, bi kontrolno nalogo opravil bolje kot sošolci. DA NE 

17. Če bom slabo pisal kontrolno nalogo, bodo ljudje dvomili o meni. DA NE 
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18. Zdi se mi, da nikoli nisem pripravljen na kontrolno nalogo. DA NE 

19. Pred kontrolno nalogo se ne morem zbrati. DA NE 

20. Med kontrolno nalogo ne morem misliti. DA NE 

21. Hrup med kontrolno nalogo me zelo moti. DA NE 

22. Pred kontrolno nalogo imam neprijeten občutek. DA NE 

23. Zaradi kontrolnih nalog se sprašujem, če bom kdaj dosegel svoje cilje. DA NE 

24. Kontrolna naloga sploh ni merilo znanja. DA NE 

25. Če dobim slabo oceno, tega rajši nikomur ne povem. DA NE 

26. Pred kontrolno nalogo čutim potrebo, da se zelo najem. DA NE 

27. Pred kontrolno nalogo postane moj želodec zelo občutljiv. DA NE 

28. Pred kontrolno nalogo imam zelo slabo mnenje o sebi. DA NE 

29. Preden izvem rezultat kontrolne naloge, sem zelo napet. DA NE 

30. Službo želim dobiti tam, kjer ne zahtevajo preverjanje znanja. DA NE 

31. Če dobim neg. oceno, nisem tako inteligenten, kot sem mislil. DA NE 

32. Če dobim slabo oceno, bodo moji straši razočarani. DA NE 

33. Ker se zaradi strahu ne pripravim dobro na kontrolno nalogo, se ta 

strah nato še poveča. 

DA NE 

34. Ko stopim v učilnico, se mi zdi, da se mi šibijo kolena. DA NE 

35. Po kontrolni nalogi se mi zdi, da bi se lahko bolje odrezal. DA NE 

36. Med kontrolno nalogo mi neprijetna čustva preprečujejo, da bi se zbral. DA NE 

37. Bolj kot se pripravim na kontrolno nalogo, tem bolj sem zmeden. DA NE 

38. Če slabo opravim kontrolno nalogo, se ne menim za mnenje drugih, 

skrbi pa me, kakšno mnenje bom imel sam o sebi. 

DA NE 

39. Med opravljanjem kontrolne naloge imam nekje po telesu preveč 

napete mišice. 

DA NE 

40. Pred kontrolno nalogo nisem sproščen. DA NE 

41. Moji sošolci bodo razočarani, če ne bom opravil kontrolne nalogo. DA NE 

42. Običajno ne vem, ali sem se dovolj pripravil na kontrolno nalogo. DA NE 

43. Pred pomembno kontrolno nalogo me zgrabi panika. DA NE 

44. Učitelj bi moral upoštevati, da so nekateri učenci med kontrolno 

nalogo živčni. 

DA NE 

45. Rajši napišem seminarsko nalogo, kot da pišem kontrolno nalogo. DA NE 

46. Preden povem oceno sošolcem, poizvem, kakšno so dobili oni. DA NE 
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47. Moti me, ker bodo nekateri zadovoljni, če dobim slabo oceno. DA NE 

48. Menim, da bolje pišem kontrolno nalogo, če sem sam z učiteljem. DA NE 

49. Od uspeha kontrolne naloge je odvisna moja prihodnost. DA NE 

50. Med kontrolno nalogo včasih pozabim vse, kar vem. DA NE 

51. Od uspeha kontrolne naloge je odvisna moja samozavest. DA NE 

52. Menim, da bi bolje pisal kontrolno nalogo, če nebi bil pod časovnim 

pritiskom. 

DA NE 

53. Ne morem vnaprej presoditi, kakšno oceno bom dobil. DA NE 

54. Med kontrolno nalogo se ne morem spomniti stvari, ki jih najbolje 

znam. 

DA NE 

55. Med kontrolno nalogo se znojim, čeprav ni vroče. DA NE 

56. Pred kontrolno nalogo včasih dobim drisko. DA NE 

57. Pred kontrolno nalogo mi je včasih slabo. DA NE 

58. Pred kontrolno nalogo me pogosto boli glava. DA NE 

59. Včasih se mi zdi, da bi rajši umrl, kot da bi pisal kontrolno nalogo. DA NE 

60. Kadar učitelj opazi, da se ga učenec boji, bi moral prekiniti izpit in 

nadaljevati po odmoru. 

DA NE 
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7.2 Vprašalnik o testni anksioznosti pri matematiki 

 

1. Podatki: 

Spol Razred 

Moški Ženski  

 

2. Pri katerem predmetu te je najbolj strah pisanja kontrolnih nalog? 

______________________________________________________ 

3. Katera oblika ocenjevanja ti je najmanj všeč? (obkroži) 

 pisanje kontrolne naloge 

 ustno spraševanje 

 ocena iz domačih nalog in izdelkov 

 drugo:________________________ 

4. Kakšen je tvoj učni uspeh pri matematiki? 

___________________________________ 

5. Ali sproti opravljaš domače naloge pri matematiki? (obkroži) 

DA                                   NE 

6. Se razumeš z učiteljem oziroma učiteljico matematike? (obkroži) 

DA                                   NE 

 


